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Mødedato: 13. marts 2018 
Mødested: D 120 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 
 
Deltagere:  
VIP: Charlotte Mathiassen, Kari Kragh Blume Dahl, Kristine Kousholt, Simon Nørby, 
Andreas Lieberoth (suppleant), Nina Hein (suppleant)  
 
Studerende: Tine Sørensen, Tina Andersen, Sara Kracht (suppleant), Gunilla Elisa-
beth Quist (suppleant). 
 
Tilforordnede: Anette Eriksen (AAU) 
 
Administration: Birgit Christiansen (Arts Studier), Pernille Munkebo Hussmann 
(Arts Studier – ref.) 
 
Fraværende: Louise Bøttcher, Mie Ibsen, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Neija 
Emilie Hansen, Anders Vindelev Kristensen, Nadia Bjerknæs Larsen (suppleant), Ka-
tja Kirsten Løje (suppleant), 
 
Gæster: Anne-Marie Eggert Olsen (studienævnsformand), Eva Silberschmidt Viala 
(studieleder), Ditte Krabbe (uddannelseskonsulent), Helle Plauborg (modulansvarlig 
modul 2) 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser: 

Nyt fra studienævnet – herunder fra studienævnsseminaret den 29/1, organi-

sering på DPU, uddannelsesnævn/studienævn 

3. Valg af næstformand  

4. Undervisningsevaluering  

5. Evalueringsspørgsmål til modul 2 og 3 (F18) 

6. Specialeseminar – udsat fra mødet i februar 

7. Studiegrupper på modul 2 og 3 

8. Streaming af undervisning 

9. Studievejledningens årgangsmøder 

10. Forskningsetik – vejleders ansvar i forhold til samtale og skriftligt ansvar 

11. Evt. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 5 udgår. 

Punkt 7 rykker op efter punkt 3. 

Der tilføjes et punkt vedr. godkendelse af valgfaget ’Assessment, intervention og eva-

luering’.  
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De studerende ønsker en indledende drøftelse af rapporten ’Universitetsuddannelser 

til fremtiden’, udgivet af Udvalg om bedre universitetsuddannelser, Uddannelses- og 

forskningsministeriet. Dette tages under Evt. 

 

2. Meddelelser 

2.1 Nyt fra studienævnet:  

Studieleder, Eva Viala og studienævnsformand, Anne-Marie Eggert Olsen var 

inviteret for at præsentere organiseringen på AU, Arts og DPU samt præcisere 

uddannelsesnævnets plads og rolle i forhold til særligt studienævnet og den dag-

lige ledelse på DPU. 

I den forbindelse blev der spurgt ind til undervisningsevaluering; hvem initierer 

den centrale slutevaluering, hvilken rolle har uddannelsesnævnet, og hvilken 

rolle har studienævnet i forhold til undervisningsevaluering. 

 

I forbindelse med studienævnsformandens tilstedeværelse blev det præciseret, 

at ikke-godkendte studienævnsreferater ikke kan sendes til orientering til ud-

dannelsesnævnene, hvilket gør det svært for medlemmerne at læse referater fra 

studienævnsmøderne forud for uddannelsesnævnsmøderne, sådan som Char-

lotte (studienævnsrepræsentant – VIP) tidligere har opfordret til. 

Sidste studienævnsreferat er kun sjældent godkendt i tide til, at de kan læses 

forud for uddannelsesnævnsmøderne. 

På den baggrund fortsætter studienævnsrepræsentanterne (Charlotte og Tine) 

med at rapportere fra studienævnsmøderne. 

 

2.2 Studienævnet har nedsat et udvalg, som skal se på konsekvenserne af afskaffel-

sen af individuel vejledning. 

Undersøgelsen skal afdække mistanke om, at bortfaldet af individuel vejledning 

øger frafaldet og medfører ”skyggevejledning” fra VIP’er. 

Uddannelsesnævnsformændene opfordres i den forbindelse til at skitsere for-

holdene på deres uddannelser, hvad angår både individuel  og kollektiv vejled-

ning. 

 

2.3 Studieleder har på vegne af DPU søgt midler til projekter inden for EDU-IT. 

Fagmiljøerne opfordres til at byde ind med ideer til projekter. 

Det blev foreslået, at man i den forbindelse kontakter Louise Bøttcher, som i 

forvejen har arbejdet meget med Educational IT. 

 

2.4 Pernille orienterer om, at studerende indskrevet på 2017-studieordningen for 

Pædagogisk psykologi, af systemtekniske årsager, fremover vil få den eksakte ti-

tel på det, valgfag de har taget på det endelige eksamensbevis.  

For studerende på 2012-studieordningen har der stået ’Fordybelsesværksted’ på 

eksamensbeviset, uanset hvilket værksted den studerende har taget. 
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2.5 Uddannelsesnævnsformand, Simon Nørby og afdelingsleder, Anne Maj Nielsen 

skulle den 8. marts have deltaget i møde med censorformanden for det psykolo-

giske censorkorps, Troels Gottlieb. Mødet er udsat. Simon orienterer, når mødet 

har været afholdt. 

 

3. Valg af næstformand 

På uddannelsesnævnsmødet i februar blev Gunilla valgt til næstformand. Man er efter-

følgende blevet opmærksom på, at Gunilla er suppleant, ikke valgt medlem, og dermed 

kan hun ikke vælges til næstformand. Uddannelsesnævnet skal derfor vælge en anden 

næstformand blandt de valgte medlemmer. 

Tina Andersen blev valgt til næstformand. 

 

De studerende er opstillet og valgt i prioriteret rækkefølge. Et af de valgte medlemmer 

har meldt sig ud. Hendes plads som medlem går til Mie Ibsen. 

Der er flere af de valgte medlemmer, som endnu ikke har deltaget i et uddannelses-

nævnsmøde, og som heller ikke har reageret på mødeindkaldelserne. Det er problema-

tisk, at disse medlemmer ’blokerer’ for, at de fremmødte og meget aktive suppleanter 

kan blive medlemmer og dermed næstformand. 

De studerende i uddannelsesnævnet opfordres til at tage kontakt til de inaktive med-

lemmer for at få afklaret, om de agter at deltage i møderne fremover. 

 

4. Valgfag: Assessment og udredning 

Beskrivelsen af valgfaget er kommer efter deadline, og er derfor blevet sendt direkte til 

studienævnet, uden først at være blevet godkendt i uddannelsesnævnet. 

Flere har imidlertid påpeget, at der er væsentligt indholdsmæssigt overlap med modul 

3: Assessment og udredning. 

 

Uddannelsesnævnets kommentarer: 

Nævnet var enige i, at der er for stort overlap, men det blev også påpeget, at behovet 

for forkundskaber ikke er tilstrækkeligt beskrevet. Det blev på den baggrund foreslået 

at lade valgfaget bygge videre på modul 3. En mulighed for mere ’hands on’ i forhold til 

modul 3. 

 

Af beskrivelsen fremgår det, at der på modulet gives indføring og indsigt i klinisk psy-

kologi og psykiatri. Der blev spurgt til, hvordan man vil løfte de to fagområder? 

Det bør endvidere præciseres, hvilke test de studerende introduceres til.  

 

De første to linjer i beskrivelsen er ikke repræsentative for fokus i valgfaget. 

 

Simon videreformidler uddannelsesnævnets kommentarer til underviser. 

 

Uddannelsesnævnet er desuden blevet bedt om at forholde sig til placeringen af de en-

kelte valgfag, dvs. hvilke fag skal udbydes på hvilken campus.  

Der er i udgangspunktet meldt 9 valgfag ind, hvoraf kun 2 tænkes udbudt i Århus. 
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Uddannelsesnævnet vil lade det være op til ledelsen at beslutte, hvilke fag, der skal ud-

bydes i hhv. Århus og Emdrup, men påpeger, at udbuddet i Århus bør afspejle emne-

områderne bredt. 

 

5. Studiegrupper på modul 2 og 3 

Modulkoordinatorerne på modul 2 vil gerne drøfte gruppedannelsesprocessen på mo-

dul 2 med uddannelsesnævnet. Drøftelsen er foranlediget af, at nogle studerende har 

haft virkeligt vanskeligt ved at komme med i en gruppe. Dette på trods af, at det har 

været meldt klart ud fra underviserne, at ingen grupper er lukkede før alle er i gruppe. 

De studerende i uddannelsesnævnet har også haft en oplevelse af, at grupperne meget 

hurtigt har lukket sig – på baggrund af de studiegrupper, der har været dannet på 1. 

semester. 

 

Det blev foreslået, at man lader labholdsunderviserne sammensætte grupperne på 

baggrund af genstandsfelter/interesser. Grupperne kan eventuelt sammensættes så 

tidligt, at de studerende ikke når selv at danne grupper. Et af målene med modulet er 

netop, at de studerende skal kunne samarbejde og tale sig til rette. 

Omvendt er det voksne mennesker, som burde kunne danne grupper og få det til at 

fungere, og spørgsmålet er, hvor meget man skal ændre på baggrund af få studerendes 

uheldige oplevelser med processen. De studerende i nævnet er mest stemt for, at de 

også fremover selv danner grupperne. 

Der bør, generelt på uddannelsen, være en procedure for, hvordan man samler op på 

studerende, som ikke er i (studie)gruppe - og som ønsker at være det. 

 

Spørgsmålet om gruppedannelse vil også blive taget op i fagmiljøet. 

 

6. Undervisningsevaluering 

Undervisningsevaluering tages op, fordi det angiveligt er uklart, hvem der gør hvad i 

forbindelse med de centrale slutevalueringer: hvem initierer, at der vælges spørgsmål 

på uddannelsesnævnsniveau? Hvornår skal uddannelsesnævnet godkende spørgsmå-

lene? Hvad er studienævnets rolle etc.?  

Hvilken rolle ønsker uddannelsesnævnet, at studienævnet skal have i forhold til evalu-

ering. 

Som noget relativt nyt, har de enkelte moduler nu mulighed for selv at formulere 

spørgsmål. Det blev på den baggrund foreslået, at man i højere grad gør den centrale 

evaluering til pædagogisk psykologis egen evaluering, og lader den erstatte de kvalita-

tive evalueringer, der ellers har været gennemført på nogle af modulerne.  

 

Der var i nævnet bred enighed om behovet for at få skrevet ned, hvordan der evalueres 

på hvert enkelt modul. Nævnet bør i den sammenhæng forholde sig til, om det skal gø-

res ens på alle moduler, og om man ønsker også at bruge ressourcer på midtvejsevalu-

eringer, der jo ikke er obligatoriske.  

 

Anette taler med Anne Maj, der som afdelingsleder har det overordnede ansvar for, at 

evaluering gennemføres, og for afklaret, hvem der har ansvar for at sætte processen 

med valg af spørgsmål mv. i gang.  
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Punktet tages op igen på næste møde. Modulerne (2 og 3) bedes forud for mødet dis-

kutere, hvordan de gerne vil evaluere – herunder om der skal være mulighed for kvali-

tative kommentarer i den centrale slutevaluering. 

 

7. Evalueringsspørgsmål til modul 2 og 3 (F18) 

Punktet udsættes til mødet i april. 

 

8. Specialeseminar 

Skal man fortsat bruge ressourcer til specialeseminar, og hvor mange? Indtil videre 

har Charlotte (specialekoordinator) brugt flere ressourcer end der normalt tildeles 

specialekoordinatorfunktionen. 

Der var i uddannelsesnævnet enighed om, at man skal holde fast i et intensivt speciale-

seminar, men måske det fremover bør ligge i slutningen af 3. semester. 

Charlotte taler videre med Anne Maj om, hvad der er ressourcer til. 

 

9. Streaming af undervisning 

Man har tidligere på Pædagogisk psykologi besluttet, at man i udgangspunktet ikke 

streamer undervisning og ikke afholder undervisning via videolink. 

Kari kunne oplyse, at der i ledelsen er truffet beslutning om, at undervisning ikke må 

foregå via videolink – undervisning via videolink har flere gange fået dårlige evaluerin-

ger. 

I enkelte tilfælde kan man anvende streaming (eksempelvis ved sygdom). 

 

10. Studievejledningens årgangsmøder 

Udsættes til næste møde 

 

11. Forskningsetik 

Udsættes til næste møde 

 

12. Evt. 

De studerende spørger til uddannelsesnævnets holdning til Udvalg om bedre universi-

tetsuddannelsers anbefaling om, at ansvaret for uddannelsernes indhold og kvalitet 

forankres entydigt i den enstrengede ledelse. Dette vil indebære en ændring af den nu-

værende kompetencefordeling mellem studienævn og den enstrengede ledelse, hvor 

studienævnet i samarbejde med studielederen forestår den praktiske tilrettelæggelse 

af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen (universi-

tetsloven §18, stk. 5). 

Uddannelsesnævnet bakker umiddelbart op om de studerendes modstand mod en re-

ducering af studienævnets indflydelse. 

Diskussionen kan tages op igen på et mere belyst grundlag, når/hvis rapporten sendes 

i høring. 


